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วัน เวลา และสถานที่

วันจันทร�ที่ 5 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23) 

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ชําระเงินก�อนวันท่ี 28 ก.ย. 2563 ลด 300 บาท

แผนการสรรหาประจําป�
หลักการและเหตุผล

 ในปจจุบันการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเปนกระบวนการในการหาบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถ และศักยภาพท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรจึงมีความสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคการ ซึ่งการวางแผนการ
สรรหาคัดเลือกใหเหมาะสมกับองคกร ตองมีทักษะและเทคนิคในการจัดทําขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือได เพ่ือนํามากําหนดแผนการสรรหาขององคกรไดอยางถูกวิธี

 หลักสูตรนี้จึงเหมาะสําหรับ HR ผูรับผิดชอบดานการสรรหาวาจางทุกองคกร
วัตถุประสงค�

เพ่ือใหผูเขาอบรม
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการวางแผนการสรรหาอยางเปนระบบ
2. เรียนรูเทคนิคการวางแผนการสรรหาแตละข้ันตอน เพ่ือใหตอบโจทยองคกรอยางแทจริง
3. สามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปปฏิบัติงานและแกไขปญหาไดจริง

วิทยากร

ดร.กฤติน กุลเพ็ง   
 วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย

 ผูเขียนหนังสือดานการบริหาร
งานทรัพยากรมนุษยกวา 10 เลม

มอบวุฒิบัตร



หัวขอการฝกอบรม

หลักสูตรฝกอบรม “แผนการสรรหาประจําป” (วันท่ี 5 ต.ค. 2563)
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงานโอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091
คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

1. ภาพรวมของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในยุคใหมที่เปล่ียนแปลงไป
 การจางงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป
 Work from Home เขามาสูระบบการทํางานในองคกรท่ีรวดเร็ว 
HR วางแผนอยางไร
 กรอบความคิดแบบกาวหนา (Growth Mindset) ของงานสรรหา 
ควรตองปรับอะไรบาง

2. ความเขาใจหลัก Demand และ Supply ของการบริหารอัตรากําลัง 
โดยการทดสอบการหาขอมูลจากแหลงขอมูลจริง เพ่ือนํามาประกอบการ
จัดทําขอมูลในการนําเสนอของบประมาณและวางแผนกลยุทธของงาน
สรรหาและคัดเลือกไดถูกตอง
 กรณี Demand มากกวา Supply ควรจะกําหนดแผนกลยุทธการสรรหา
ขององคกรอยางไร
 แสดงวิธีการ จัดทํา และหาขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและ
การจัดทํางบประมาณของงานสรรหาและคัดเลือก

3. การกําหนดแผนการสรรหาและคัดเลือกประจําปขององคกร
 บทบาทในฐานะ HR ที่รับผิดชอบงาน จะตองจัดเตรียมและวางแผนงาน
จัดทํางบประมาณในการสรรหาใหเหมาะสมอยางไรบาง
 เทคนิคการวิเคราะหอัตรากําลังของหนวยงาน เพ่ือใหทราบถึง
ความตองการอัตรากําลังท่ีแทจริงของแตละหนวยงาน
 การจัดทํากรอบอัตรากําลัง เพ่ือใชในการสรรหาคัดเลือก พรอมเทคนิค
การตรวจสอบเบ้ืองตนของหนวยงานสรรหา

4. แผนงานการกําหนดชองทางการสรรหาอยางไรใหเหมาะสม
 การติดตอมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ควรกระทําชวงใด
 แนวทางการติดตอสํานักงานจัดหางานจังหวัดอยางถูกวิธี
 การตัดสินใจเลือกเว็บไซตหางาน เพ่ือใหเหมาะสมกับองคกรของเรา
อยางแทจริง

 การโพสตลงทาง Social Media เชน Facebook/Line ควรมีแนวทาง
อยางไร
 แนวทางของกฎหมายท่ีเก่ียวของในเรื่องนี้ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอ
องคกรได วาควรมีขอพึงระวังในเร่ืองใดบาง

5. แผนงานการคัดเลือกผูสมัคร
 การติดตอผูสมัคร การนัดหมาย ควรติดตอผานชองทางใดและเวลาใด 
จึงจะเหมาะสม
 การสรางเกณฑการคัดเลือกใบสมัครของแตละตําแหนงงาน
 การสัมภาษณเบ้ืองตน ควรเนนหาขอมูลใดบางเปนกรณีพิเศษและ
ควรผานชองทางใดจึงจะเหมาะสม
 แนวทางการสัมภาษณของคณะกรรรมการสัมภาษณ ควรมีวิธีปฏิบัติ
ขั้นตอนอยางไร
 การประเมินผูสัมภาษณตามหลักวิชาการและมาตรฐานโดยท่ัวไป
ควรจะมีวิธีปฏิบัติและแนวทางอยางไรบาง

6. แผนงานการจางงาน
 การตรวจรางกายผูสมัครกอนเขาสูตําแหนงมีกระบวนการและวิธีการ
อยางไรบาง
 การตรวจเอกสารวุฒิการศึกษา ใบผานงาน (กรณีที่บริษัทตองการ) 
การตรวจสอบประวัติการทําสัญญาจาง จะพิจารณาสวนใดเปนกรณี
พิเศษบาง
 เอกสารการประเมินการผานทดลองงาน มีประเด็นใดที่หนวยงานสรรหา
และคัดเลือกควรจะตองมีการจัดทําบันทึกเปนขอมูลไว เพ่ือเปน
เคร่ืองมือในการชวยติดตาม

7. สรุปปญหา/ตอบขอซักถาม
วิธีการสัมมนา
1. การบรรยายภาคทฤษฎี 40%
2. การแสดงความคิดเห็น/การแนะนํา/ฝกปฏิบัติ (Workshop) 60%  


